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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 14 aprilie 2009, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.70 din 08.04.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36 absentând motivat  
domnul Bandea Toma.   

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

    
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

permiteţi să încep  şedinţa ordinară din data de 14.04.2009 şi să dau citire ordinii de zi,   
    
1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din 12 martie 2009. 
 
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al 
domnului Amagde Robert 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 
Huiban E. Nicolae. 

 Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al salariaţilor 
din cadrul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău, pentru anul 2009. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al salariaţilor 
din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, pentru anul 2009. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

      6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu pentru desfăşurarea 
activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a asiguraţilor şi 
pensionarilor din judeţul Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Comisiei socio-economice şi avizarea implantării structurilor de vânzare cu amănuntul 
cu suprafaţă mare. 
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Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

          8. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării formulate de S.C. ROMTELECOM 
S.A., Divizia Operare Reţea Bacău, referitoare la anularea parţială a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.138/2008 privind  stabilirea taxelor şi tarifelor aplicabile 
în anul fiscal 2009. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bacău, în calitate de 
membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău”. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de 
concesiune de lucrări publice în vederea modernizării şi operării Aeroportului 
Internaţional "GEORGE ENESCU" Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia tehnică de 
amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

     12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale 
unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea funcţiilor publice, organigramei şi statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de 
pe teritoriul judeţului Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău 
ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C.    
APASERV S.A. Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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      17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul cadru de 
asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu 
handicap aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.33/17.03.2008. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii, numărului 
de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cadru pentru 
acordarea/decontarea de servicii sociale pentru persoane cu handicap. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

      20. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici 
pentru realizarea obiectivului „Modernizarea DJ252 B km. 12+200-13+300, la Tamaşi, 
judeţul Bacău.” 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.94/2007 privind însuşirea suprafeţelor imobilelor (construcţii şi terenuri) cu 
destinaţia de districte. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul 
Judeţean Bacău în managementul şi implementarea proiectului „achiziţionare 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat şi a cheltuielilor judeţului legate de proiect.   

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului 
„Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului – un pas 
spre o administraţie europeană”. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Universitatea din Bacău în 
vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău” .     

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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26. Informare privind propunerea de vânzare formulată de dl.Bighescu Gheorghe având 
ca obiect terenul situat în Bacău str. Spiru Haret nr.2. Bacău 

Prezintă: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

     27. Diverse. 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi.  
 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată, şi se aprobă 

în unanimitate. 
  
 ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 12 martie 2009 şi se dă cuvântul  domnişoarei secretar Zară 
Elena Cătălina. 

 
 ♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) 

coroborat cu  art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre 
aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile anterior 
menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
Consiliului Judeţean Bacău din data de 12 martie 2009. 

 
 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al 

şedinţei anterioare. 
 
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu am doar o nelămurire privind precizarea 

dumneavoastră domnule preşedinte, consemnată la pagina 11 din  procesul verbal,  şi vreau 
să citez. Dumneavoastră aţi afirmat cu o precizare, că domnul consilier Bandea este pe 
listele PSD, iar doamna consilier Lucaş, dacă localele erau în acelaşi timp cu 
parlamentarele, nu cred că era astăzi consilier judeţean. Asta apropo de cine susţine 
Comăneştiul şi reprezentativitatea Comăneştiului în consiliul judeţean. Domnul Bandea a 
venit pentru că a fost pus pe un loc eligibil, iar doamna Lucaş, dacă erau organizate 
localele în acelaşi timp cu parlamentarele, nu mai era astăzi în consiliul judeţean. Am 
încheiat citatul dumneavoastră. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa! 
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Deşi din punctul meu de vedere, cred că toţi colegii 

mei consilierii merită acelaşi respect indiferent de poziţia de pe liste. Vreau să vă 
reamintesc, că am aceeaşi legitimitate… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna consilier, îmi permit să vă întreb ceva! Este 
ceva necomform cu ce s-a întâmplat la şedinţa precedentă?   

♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu vă rog să mă lăsaţi să-mi termin…. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu. Vă întreb. E ceva neconform? Că asta e 

discuţia!   
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Nu. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Atunci, vă spun eu. Dumneavoastră îmi daţi un 
răspuns acum, pe care nu l-aţi ştiut să-l daţi atunci. Vă rog! 

♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Am aceeaşi legitimitate ca şi domnul Bandea. Am 
fost prezentă de la prima şedinţă de constituire a Consiliului judeţean, iar pe liste am  ocupat 
un loc eligibil. Răspunsul meu, chiar dacă vine astăzi vine ca o întrebare faţă de 
dumneavoastră privind această nelămurire. Şi am vrut să vă reamintesc că am fost prezentă 
de la prima şedinţă de constituire a Consiliului judeţean. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este nici o nelămurire, doamna consilier!. Era 
părerea mea, procesul verbal  e în tocmai cu ce s-a întâmplat la şedinţa precedentă. Da? V-
am spus o realitate şi cred în continuare în ea, indiferent de ce răspuns îmi daţi 
dumneavoastră la o lună după. Asta este părerea mea, şi cred că îmi daţi dreptul să am doar 
o părere. 

♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Vă accept scuzele! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Nu-i vorba de scuze. Să nu mă înţelegeţi greşit şi 

să nu mă răstălmăciţi, doamna consilier! Vă rog frumos!  
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Este o eroare. Este o eroare ceea ce aţi afirmat. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci nu mă răstălmăciţi! Vă rog eu frumos. 
♣D-na Lucaş Mariana consilier: Nu am răstălmăcit, ci doar am spus, că v-am acceptat 

scuzele. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mă răstălmăciţi şi nu răspundeţi în locul meu. 

Dacă vreţi să mă trageţi în fel de fel de discuţii de acest gen nu aveţi decât. Dar vă spun 
foarte politicos că îmi menţin punctul de vedere de atunci şi nu îmi cer scuze pentru că nu 
am greşit. Dar asta putea fi un răspuns acum o lună, sau putea fi un subiect la diverse. Dar 
dacă dumneavoastră vreţi să fie acum, nu aveţi decât. Obiecţiuni la procesul verbal al 
şedinţei precedente? 

 
Nemaifiind observaţii, se supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei 

anterioare şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind constatarea vacantării mandatului de 
consilier judeţean al domnului Amagde Robert. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate 
 

◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Huiban E. Nicolae. 

 
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
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Domnul Huiban E Nicolae depune jurământul. 
  

◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului 
colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău, 
pentru anul 2009.   

 
  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de 

motive prezentată. 
              . 

       ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am să citez din 
articolul 22 alin. 2. în baza avizelor obţinute de la instituţiile menţionate la alin. (1), 
angajatorul acordă lunar, tuturor salariaţilor "Ansamblului Folcloric Busuiocul" sporuri 
pentru condiţii vătămătoare, după cum urmează: spor de 10%, spor de 15% Aş vrea să 
spun că din 60 de salariaţi, care sunt la ansamblu, numai doi lucrează la calculator. În 
aceste condiţii nu putem să aprobăm tuturor salariaţilor şi vreau să spun aşa: Se acordă 
celor în drept conform legii. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna directoare Bogea?  
      ♣ D-na Bogea Angela, director: Da, domnule preşedinte! De acord. De acord cu 
observaţia. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu modifică cu nimic? 
      ♣ D-na Bogea Angela, director: Cu absolut nimic. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sună alt fel gramatical. 
      ♣ D-na Bogea Angela, director: Da. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Mai sunt alte observaţii? 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu. Reduce cheltuielile Consiliului judeţean. Trebuie 
să fie foarte clar. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Pentru că sunt din venituri proprii. Ca să spunem 
adevărului pe nume. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Legat de regulamentul privind acordarea tichetelor 
cadou, la art. 10, mi se pare că în momentul când s-a redactat lucrarea, s-au omis cele două 
aliniate. Am făcut comparaţie cu regulamentul privind acordarea tichetelor cadou de la 
muzeul de istorie. Cred că trebuie făcută completarea cu cele două aliniate, respectiv trei. 
      ♣ D-na Bogea Angela, director: Da domnule preşedinte, din cauză că  atunci când s-a 
dat pe e-mailul şi s-a transmis de la resurse umane la Dana Creţu, nu s-au plintat şi cele 
două aliniate de la articolul 10. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cu cele două amendamente. Subliniez încă odată 
domnule Enăşoae, sumele aferente drepturilor rezultate din aplicarea contractului colectiv 
de muncă al salariaţilor din cadrul acestui Ansamblu, vor fi asigurate  prin bugetul propriu 
al acestei instituţii. Deci grija faţă de bugetul Consiliului judeţean o înţeleg, dar, trebuie 
pomenit acolo unde este cazul. Deci cu cele două amendamente supun proiectul la vot. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
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  ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Contractului 
colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” 
Bacău, pentru anul 2009. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Se menţine acelaşi amendament. 
      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Legat de art. 7 alin 2, tot  pentru tichete cadou, acolo 
su nt p revăzu te 5  tichete cad ou p e salariat. Pro pu n să fie cel puţin 7  tichete. Av ând  în  
vedere că dincolo la Ansamblul Busuiocul erau 10 tichete.  
      ♣ D-na Bogea Angela, director: Domnule preşedinte, aş vrea să fac o precizare, pentru 
toţi domnii consilieri. O să mai întâlniţi la şedinţele următoare, şi alte hotărâri care au ca 
obiect aprobarea contractelor colective de muncă şi aceste regulamente pentru acordarea 
tichetelor cadou. Aceste regulamente au fost elaborate în baza analizei veniturilor proprii 
ale fiecărei unităţi subordonate Consiliului judeţean. Având în vedere faptul că veniturile 
proprii ale muzeului "Iulian Antonescu" sunt mult mai mici decât veniturile proprii ale  
Ansamblului Busuiocul", de comun acord cu conducerea muzeului şi cu contabilul şef, 
după ce am verificat ce venituri au obţinut pe anul 2008, am ajuns la concluzia că atâtea 
tichete se pot da pentru veniturile care se estimează că ar putea să le facă unităţile 
respective. De precizat pentru toţi domnii consilieri, că dacă aceste unităţi nu-şi vor face 
veniturile proprii, evenimentele de la  sfârşitul anului  având în vedere luna decembrie şi 
Crăciunul, salariaţii respectivi nu vor primi tichete cadou. Tichetele cadou se dau numai 
din veniturile proprii ale unităţilor din subordinea Consiliului judeţean. Şi la Consiliul 
judeţean este aceeaşi situaţie. Din cauza aceasta, veţi observa că la unele unităţi sunt 5 
tichete, 2 tichete, două evenimente, trei evenimente, iar la altele sunt mai multe. Fiecare s-a 
estimat o anumită sumă pentru alocarea acestor tichete. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este un răspuns cât se poate de logic. 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da vă rog! domnule consilier,  
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Ambele  regulamente, am văzut că la subsolul paginii 

este semnat de către dumneavoastră. Eu aşa am înţeles că este implicat direct Consiliul 
judeţean. Dacă nu vedeam semnătura dumneavoastră nu interveneam.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem responsabil pe zona culturii, de o lună, cu voia 
dumneavoastră. 

      ♣ D-na Bogea Angela, director: Domnule consilier dacă îmi permiteţi, este anexa la 
hotărâre şi face parte din hotărâre şi este semnată de domnul preşedinte şi de domnişoara 
secretar Ina Zară. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Da. Deci putem aproba 7, 8, 9, 10 tichete, dar este 
important să-şi facă veniturile proprii. Eu zic să rămânem în termenii acestei hotărâri. 

 
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 
domnului consilier Enăşoae şi se aprobă în unanimitate. 
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      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  darea în administrare a unui spaţiu 
pentru desfăşurarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a 
asiguraţilor şi pensionarilor din judeţul Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Este rodul unei discuţii purtate între mine, domnul 

director Stoica şi domnul director Creţu de la Casa Judeţeană de Pensii, s-au făcut 
demersurile necesare, conducerea spitalului judeţean şi-a arătat disponibilitatea, de a pune 
la dispoziţie un spaţiu situat în pavilionul intitulat SIDA HIV, etaj 1, suprafaţă totală de 
154 mp constituit din 3 camere două saloane şi un cabinet de consultaţie, două grupuri 
sanitare, două debarale şi holurile aferente. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vreau să reamintesc colegilor 
consilieri, că obiectul muncii comisiei de expertiză a capacităţii de muncă, sunt oamenii cu 
probleme deosebite privind: integritatea corporală, cei care au defecte de mers, defecte de 
stat, şi probleme psihice. Aceşti oameni sunt dispersaţi pe întreg teritoriul judeţului. Ei vin 
la această comisie în tot parcursul anului, fie iarnă fie vară, că plouă că ninge, ei sunt 
programaţi şi trebuie să ajungă la această comisie. Altfel ei riscă să-şi piardă drepturile. 
Salut faptul că managerul spitalului, a acordat un spaţiu, dar nu pot să fiu de acord cu 
locaţia. Şi vreau să vă explic. Pavilionul HIV SIDA are un anume regulament de 
organizare şi funcţionare şi partea cea mai deosebită pentru aceşti nenorociţi, este faptul că 
accesul la etaj la ora asta, nu se poate face. De regulă aceste comisii trebuie să fie 
amplasate la nivelul străzii, cu acces direct în stradă în care cine vine cu ce poate să poată 
coborî din acel mijloc de transport, sau pe căruţ sau pe targă, şi să pătrundă foarte uşor în 
interiorul spaţiului unde lucrează comisia. Am vorbit acum, şi cu domnul  director Creţu. 
Ca să poată funcţiona, trebuie să facă pe o parte exterioară, fie un lift, fie o scară să urce la 
nivel. Şi vă pun întrebarea domnilor colegi! Dacă aveţi întâmplător, (şi nu vă doresc lucrul 
acesta) pe cineva care stă în scaun cu rotile, cum îl ridicaţi pe scări  la nivelul 1? Am vorbit 
şi cu domnul manager Stoica, cred că s-a grăbit şi de o parte şi de alta, şi cel care a oferit şi 
cel care a acceptat, în toată locaţia spitalului judeţean, se găsea un spaţiu care să 
corespundă acestor nevoi, a acestor nefericiţi. Vă mulţumesc. Din acest motiv, nu voi vota 
pentru.  

♣ Dl Creţu Liviu, director Casa judeţeană de Pensii:  Domnule preşedinte şi stimaţi 
consilieri, problema spaţiului de la expertiza medicală este discutată  de foarte mult timp. 
De altfel cu domnul director Stoica managerul spitalului judeţean  am avut discuţii de vreo 
3-4 ani de zile. Spaţiul oferit iniţial de către spital, în secţia de boli contagioase, (mă rog) 
după un timp s-a schimbat opţiunea spitalului, şi nu ne-a putut oferi decât spaţiul din secţia 
SIDA. Este evident că cel puţin din punct de vedere al accesului persoanelor care vin 
pentru încadrare în grad de invaliditate, este la momentul acesta dificil. Dar pentru că este 
sin g u ra ofertă p e care o  avem, şi p entru că este extrem de necesar spaţiul respectiv, am 
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acceptat varianta aceasta, gândindu-ne că având buna voinţă a dumneavoastră şi primindu-l 
în administrare, vom putea să evaluăm problemele care sunt acolo şi printr-o investiţie 
minimă să rezolvăm problema cu accesul persoanelor către cabinetele de expertiză 
medicală. Eu nu am avut altă variantă pentru că legea de organizare şi funcţionare a 
cabinetelor de expertiză medicală îmi spune clar că ele trebuie să funcţioneze în incinta 
unităţilor medicale. Altă variantă ar fi fost să caut pe piaţa liberă să închiriez spaţii.  Ceea 
ce nu rezolva problema impusă de reglementările legale. Chiar şi acum unde suntem de 
foarte mult timp în Casa de Asigurări de Sănătate funcţionăm ca să zic aşa, neţinând cont 
de recomandările date de reglementările legale privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor de expertiză medicală. Pentru că pacienţii care vin pentru încadrarea în gradul 
de invaliditate au nevoie de suplimentări de examinări medicale, şi teste,  şi aşa mai 
departe, şi deci trebuie să fie cât mai aproape de zona unde chestiunile acestea se 
efectuează. Eu m-aş bucura ca dumneavoastră consiliul, să aprobe proiectul acesta de 
hotărâre, pentru că cel puţin la momentul  de faţă, cam asta este varianta posibilă. De aceea 
aş  să rezo lv p ro blema şi să n u încurc alte institu ţii, şi în acelaşi timp   să  nu resp ect  
reglementările legale. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt intervenţii? Da. Ţin să recunosc că domnul 
consilier Ichim a reuşit o performanţă rară, să mă pună în dilemă. Dar având în vedere că 
vom avea o şedinţă extraordinară la sfârşitul lunii, am să propun consilierilor un lucru mai 
puţin obişnuit, să amânăm acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi pentru şedinţa 
extraordinară de la sfârşitul lunii, până ce domnul Ichim şi cu domnul Creţu îşi 
armonizează punctele de vedere în altă parte sau poate găsesc o soluţie mai bună la o altă 
instituţie extrem de deschisă la asemenea colaborare inclusiv consiliul judeţean. Mai ales 
că sunteţi sub aceeaşi umbrelă. Eu vă propun dintr-un bun simţ pentru deschiderea pe care 
a manifestat-o consiliul judeţean  faţă de această speţă să amânăm acest proiect până la  
şedinţa extraordinară din această lună. 

 
   Se supune la vot pentru amânarea proiectului de hotărâre în forma prezentată şi se 

votează în  unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Ichim, vă rog să vă armonizaţi punctul de 

vedere cu domnul Creţu. Îmi pare rău domnule Creţu!  
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Inclusiv cu domnul manager. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Inclusiv cu domnul primar al municipiului Bacău, 

puteţi căuta.  
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Vreţi să mai fac discuţii domnule preşedinte?  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mai faceţi. Vedeţi că mi-aţi promis cu biblioteca, 

mi-aţi promis multe probleme. O să mai avem acum o speţă. Bun. Asta este. Stăm pentru 
că dumneavoastră nu puteţi înţelege doleanţa  care o are instituţia pe care o conduce 
domnul Creţu. Îmi pare rău. 

 
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  prezinta  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului de 
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organizare şi funcţionare al Comisiei socio-economice şi avizare a implantării structurilor 
de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
 

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul arhitect Soina, vă rog pentru joi sau vineri să 
convocaţi comisia socio-economică să dăm un răspuns clar celor doi investitori de la 
Oneşti şi de la Moineşti.  

 
     ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea solicitării formulate de 
S.C. ROMTELECOM S.A., Divizia Operare Reţea Bacău, referitoare la anularea parţială a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.138/2008 privind  stabilirea taxelor şi tarifelor 
aplicabile în anul fiscal 2009. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există o expunere de motive foarte bine amănunţită 
care  sunt convins că aţi studiat-o, dar mai interesant este că a venit  o hârtie din partea 
ROMTELECOM-ului ieri, dacă nu mă înşel,  şi am să-i dau citire. "Din comunicarea 
dumneavoastră nr. 2134 din 16.03.2009 rezultă că aspectele  contestate de noi cu privire 
la Hotărârea Consiliului judeţean Bacău nr. 138/17.11.2008 vor fi supuse dezbaterii 
Consiliului judeţean în şedinţa din 14.04.2009.  Ne exprimăm speranţa ca în plenul 
consiliului va analiza cu atenţia cuvenită argumentele noastre, astfel încât punctele C1,C2, 
(cu C2a şi C2b), C3 (cu C3.a şi C3.b) şi C4, ale Anexei NR.4.2 din hotărârea menţionată, 
să fie anulate sau modificate încât să existe o justă proporţionalitate între tarifele 
respective şi gradul de afectare a zonei drumurilor, în spiritul reglementărilor legale 
incidente."  Poziţia noastră  a executivului cel puţin, rămâne aceeaşi, o cunoaşteţi, dacă 
aveţi alte intervenţii? Aştept una cu interes dar nu vine, din partea cuiva subiectiv în  
această speţă. Eu vă propun să rămânem ferm pe poziţie şi să aprobăm proiectul de 
hotărâre în forma prezentată.   

  
Se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 de 

voturi „pentru” şi o abţinere, respectiv domnul consilier Danciu Marius. 
 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O abţinere da? Era bună şi o intervenţie, dar… asta 

este! 
♣ Dl Danciu Marius, consilier: De când m-aţi făcut circar, intervin mai greu. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş vrea foarte multă agitaţie pe aceste subiecte să ştiţi. 
 ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Domnul preşedinte, nu mai intervin că mă faceţi circar 

iarăşi.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu asta staţi liniştit. Era un moment în care puteaţi 
să apăraţi comunitatea în detrimentul celui care vă dă salariul. 

 
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului 
Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Urmăm traseul de la asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară Bacău pentru apă şi canal. Vom avea şi în cursul viitoarelor şedinţe câteva 
modificări de făcut, şi astăzi avem la statutul şi actul constitutiv la Apa Serv, vom avea şi 
la ADIB câteva modificări astăzi înfiinţăm ADIS-ul, sunt două proiecte importante în care 
Consiliul judeţean nu-şi permite să rateze nici un  fel de pas, şi sper să avem sprijinul 
Consiliului judeţean în acest demers. 

 
   Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de 

motive prezentată. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O modificare din partea direcţiei juridice apare, 
consultanţii din cadrul ministerului mediului ne-au solicitat pe data de 13.04.2009 
necesitatea modificării hotărârii în sensul schimbării cenzorului şi introducerii unei comisii 
de cenzori, deci art. 8 din hotărâre, (deci este o modificare de ultim moment) subliniez încă 
odată, ca prim membru a comisiei de cenzori a asociaţiei a fost desemnată doamna Iulia 
David, de la Consiliul Judeţean Bacău, la art. 8, solicitarea celor de la Ministerul Mediului 
este de a completa deci nu cenzori, comisie de cenzori deci încă doi. Specialiştii tot din 
cadrul Consiliului judeţean trebuie să vină. Am să o rog pe doamna Hăineală să ne faceţi 
două nominalizări pentru a completa lista. 

♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, 
propun pe doamna Moscovici Iulia şef serviciu venituri, şi doamna Huiban Maria şef 
serviciu  cheltuieli. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Alături de doamna Iulia David vă rog să treceţi pe 
buletinul de vot cele două persoane.  

Se completează buletinul de vot, pentru vot secret. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur, aceasta este procedura, şi nu avem ce face. 

Mai trebuie reprezentantul în AGA care trebuie votat. Reprezentantul Consiliului judeţean 
în AGA la acest ADIS şi la ADIB am să vă expun o strategie care sper  să ne ghideze şi la 
ADIB, pentru că şi acolo vom face câteva modificări. Acum aproximativ un an când se 
discuta de asociaţia de dezvoltare intercomunitară Bacău, am fost adeptul ideii de a ceda 
preşedinţia ADIB-ului reprezentant în AGA unor persoane din aparatul Consiliului 
Judeţean Bacău sau a Consiliului Local Bacău.  La vremea aceea fiind ghidat de faptul că 
nu trebuie amestecat politicul cu gestionarea unor asemenea asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară. Nu neapărat ce s-a întâmplat în ultimul  an, dar ca şi o bună practică la ce 
se întâmplă în alte judeţe, reprezentanţii în AGA al Consiliului judeţean şi la ADIB şi la 
ADIS, tocmai pentru a se constitui în locomotive  ale acestor instituţii, au fost nominalizaţi 
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preşedinţii de Consilii judeţene. Mergând pe ideea că autoritatea în raport cu ceilalţi 
membri cu celelalte primării din teritoriu, cea mai mare trebuie să o aibă preşedintele 
Consiliului judeţean. Dacă acum un an când eram cu trei patru luni înainte de campanie 
electorală şi de alegeri puteam  fi ales aproape degeaba pentru că se putea întâmpla orice. 
Acum pentru cel puţin trei ani vă fac propunerea ca şi la ADIB şi la ADIS dar sigur acum 
la ADIS, trebuie acum  să o perfectăm, la ADIB va fi la şedinţa   următoare, reprezentantul 
în AGA să fie preşedintele Consiliului judeţean, iar tot ca o concluzie din discuţiile în 
executiv, în comitetul director al ambelor organisme care este compus din trei membrii, să 
fie şi domnul vicepreşedinte Bondor, atât la ADIB cât şi la ADIS. Comitetul director al 
acestor asociaţii repet şi ADIB şi ADIS. este compus din preşedinte care va fi cu voia 
dumneavoastră subsemnatul, şi eu voi face aceste propuneri, cu domnul vicepreşedinte 
Bondor, la cele două organisme ADIB şi ADIS. Dacă nu există  alte propuneri pentru 
reprezentantul consiliului judeţean în AGA, am să rog să se completeze buletinul cu 
preşedintele consiliului judeţean. Dacă sunt alte propuneri? Eu v-am expus principiul care 
ne ghidează şi la ADIB şi la ADIS, deci locomotivele ADIB-ului şi ADIS-ului, să spunem 
începând cu această şedinţă pentru ADIS şi pentru ADIB începând cu luna mai, vor fi 
preşedintele consiliului judeţean şi vicepreşedintele Silviu Bondor. Repet încă odată este o 
bună practică şi la celelalte consilii judeţene, poate e şi firesc să se întâmple aşa. Noi am 
judecat altfel acum un an, nu am implicat factorul politic dar reamintesc  pentru cei care au 
fost în sală la şedinţa când a venit şi reprezentantul comisiei europene şi a ministerului 
mediului, primul factor pe care l-a solicitat a fost vorba de curaj politic, şi iată că este un 
element care nu poate lipsi din buna funcţionare şi din dinamica acestor organisme. Aşa că 
nu mai trebuie să ne ferim, şi să cedăm locurile unor persoane foarte bine pregătite tehnic 
dar care nu întotdeauna pot avea argumentele necesare în faţa unor primari care înţeleg să 
colaboreze mai greoi. 

 Aştept completarea buletinelor de vot, cu comisia de cenzori şi cu reprezentantul 
AGA. Pentru a nu pierde timpul mergem mai departe.  
 

 ◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional 
nr.1 la contractul de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării şi operării 
Aeroportului Internaţional "GEORGE ENESCU" Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Exista un singur risc asupra Consiliului judeţean, acela 

dacă aceste lucrări se fac până la intrarea în vigoare a contractului 19 iulie şi luând în 
calcul posibilitatea neîndeplinirii condiţiilor precedente pentru intrarea în vigoare a 
contractului, aceste lucrări urmau a fi decontate de Consiliul Judeţean Bacău, practic actul 
adiţional preia acest risc de la Consiliul Judeţean şi îl duce la investitor. Dacă  BLUE-AIR 
nu îndeplineşte condiţiile precedente  pe 19 iulie aceste lucrări nu le va deconta Consiliul 
Judeţean. Dacă sunt observaţii la acest act adiţional?! 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de 

motive prezentată. 
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      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Domnule preşedinte, nu am primit actul adiţional. În 
ce constă actul adiţional? Nu l-am avut în nici o formulă şi atâta timp cât nu l-am avut, nu-l 
cunoaştem, nu-i ştim conţinutul eu personal mă abţin. 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Corect. 
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier:  Nici măcar la comisie nu ne-a fost prezentat.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da e o problemă internă a Consiliului Judeţean, e 
firească. La comisie a fost solicitat acest act adiţional? 
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Nu ştim în ce constă acest act adiţional. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Supun amânării acest proiect iar cei care s-au ocupat 
de elaborarea acestui proiect cu siguranţă vor avea de suferit. Cine este pentru amânarea 
acestui proiect?  

  
      Se supune aprobării amânarea proiectului de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 
    

◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de 
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate 
    
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor persoane în 
organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică de interes judeţean. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-au înregistrat la câteva din aceste organisme câteva 

demisii, la unele  consilii de administraţie unii consilieri nu mai sunt în funcţie, la colegiul 
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Copilului domnul Vasile 
Nistor nu mai este consilier, Se propune completarea ATOP, se propune desemnarea unui 
număr de 5 persoane ca reprezentanţi ai Consiliul judeţean Bacău în consiliul de 
administraţie la S.C Apa Serv Bacău S.A. Deci ca să le iau în ordine: reprezentant al 
Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul administrativ al Complexului Muzeal "Iulian 
Antonescu Bacău,  reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  administrativ al 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" Bacău, reprezentant al Consiliului 
Judeţean Bacău  în consiliul administrativ al Filarmonicii "M. Jora" Bacău, reprezentant al 
Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  administrativ la  Ansamblului Folcloric "Busuiocul 
"Bacău, reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  administrativ al Bibliotecii 
C. Sturdza Bacău, reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  administrativ al 
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Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, 
reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  administrativ Şcolii populare de 
Arte şi Meserii Bacău, reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  de 
administraţie R.A AEROPORTUL INTERNAŢIONAL "GEORGE ENESCU" Bacău, 
reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  de administraţie reprezentant al 
Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  de administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT 
SRL. Bacău, reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  în consiliul  de administraţie din 
cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău  
în consiliul  de administraţie în cadrul Spitalului Judeţean de Pediatrie Bacău,  şi al 
Spitalului Judeţean  de Urgenţă Bacău reprezentant al Consiliului judeţean Bacău în 
consiliul etic al Spitalului de Pediatrie Bacău, şi în consiliul etic al Spitalului judeţean de 
Urgenţă Bacău, 5 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean  pentru consiliul de administraţie al 
S.C. APA SERV -SA Bacău, membru în consiliul director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bacău. Acestea sunt posturile vacante care trebuie ocupate cu 
propunerile din partea Consiliului judeţean. Vă rog să le formulaţi şi rog scrupulozitate în 
consemnarea acestora. Avem un singur buletin de vot da? 

♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Pentru operativitate am să propun eu toţi 
reprezentanţii PD-L în această ordine ca să-i puteţi scrie. Pentru Consiliul de Administraţie 
la Muzeul "Iulian Antonescu", dl. Nistor Nicolae, pentru Consiliul de Administraţie al 
Filarmonicii "M. Jora", dl. Pricopie Gheorghe, pentru Consiliul de Administraţie al 
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, dl Mihăilă Petrică, 
pentru Consiliul de Administraţie al R.A. AEROPORTUL  "George Enescu", d-ra Nadia 
Stan, pentru AGA de la Parc Industrial HIT, dl Şapcă Nicu, pentru Consiliul consultativ al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, dl Huiban Nicolae, pentru Consiliul Etic al Spitalului 
Judeţean de Pediatrie, dl. Asandei Cornel, pentru Consiliul Etic al Spitalului judeţean de 
Urgenţă Bacău, d-ra Nadia Stan, iar în cadrul Consiliului de administraţie al S.C. APA 
SERV avem două propuneri: Olaru  Neculai şi Drăguşanu Vasile. 

♣ Dl  Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt propuneri în sală? 
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Din partea PSD în Consiliul de 

Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea", dl Neagu George, la 
Ansamblul Folcloric "Busuiocul", dl Belceanu Gheorghe, în Consiliul de Administraţie a 
Bibliotecii judeţene "I. Sturdza", dl Cautiş Vasile, în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii, dl Pristavu Marcel, ca reprezentant al asiguraţilor adunării 
reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Bacău, dl Bontaş 
Dumitru, în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate, d-na Chelaru 
Oana, în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean de Pediatrie, dl Andronache Petru, în 
Consiliul Consultativ al Spitalului judeţean de Urgenţă, d-na Olga Hăineală şi la APA 
SERV, dl Humulescu Vasile şi dl Cosmin Necula. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La APA SERV  vreau  să fac şi eu o propunere, d-na 
directoare Gireadă să rămână în continuare. 
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      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea grupului de consilieri PNL, eu vreau să fac o 
menţiune de la început. Voi propune pentru toate instituţiile pentru că nu ştiam cine a fost 
repartizat ca să avem în vedere această chestiune, şi care vor fi votaţi, vor fi votaţi. Nu mai  
repet instituţiile ci voi spune articolul 1, 2 şi aşa mai departe.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, corect. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: art. 1, Dogaru Silvestru, art. 2, Marcu Viorica, art 3, 
Enăşoae Petru, art 4, Burghelea Iulian, art 5, Pricopie Corneliu, art 6, Biri Daniela, art 7 
Cojocaru Ovidiu, art.8, Pricope Corneliu, art. 9, Burghelea Iulian, art 10, Ichim Mihai, art 11 
Lucaş Mariana, art 12, Danciu Marius, art.13, Enăşoae Petru, art 14, Biri Daniela, art 15, 
Cojocaru Ovidiu şi art 16, Marcu Viorica şi Năstase Claudiu. La Apa Serv două canditaturi. 
La art. 17 nu am propuneri. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte propuneri? Au venit şi cele cu comisia de 
cenzori şi AGA? Vă propun să le dăm pe toate şi să aşteptăm şi ATOP-ul şi să meargă toate 
odată. Limpeziţi buletinele de vot, notaţi propunerile fără grabă. O să vă propun să mergem 
mai departe. 

   Se completează buletinele de vot pentru vot secret. 
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea funcţiilor publice, 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Bacău. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
 Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate 

 
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să desemnăm şase consilieri judeţeni, trei 

reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 
inspectoratului de poliţie judeţean, subprefectul judeţului, şi trebuie să facem această 
nominalizare de şase consilieri judeţeni, astfel încât să punem pe roate Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Bacău. Rog propuneri din sală. 



 16 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea grupului PNL, propun pe domnul consilier 
Dogaru Silvestru şi domnul consilier Pricope Corneliu. 

♣ Dl Nistor Neculai, consilier: Din partea PD-L propun pe domnul consilier Ochenatu 
Eugen, Burcă Eugen şi Şapcă Nicu. 

♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Din partea grupului PSD-PC propun pe 
domnul consilier Ciocan Nicolai, pe doamna consilier Marchiş Ana şi pe doamna consilier 
Coşa Maricica.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci şase consilieri vor fi aleşi din cei opt care au fost 
propuşi. Vă rog să cumulăm toate aceste buletine de vot, până atunci mergem mai departe. 

Se completează buletinele de vot pentru vot secret. 
 
  ◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului 
constitutiv al S.C.  APA SERV S.A. Bacău. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
   Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la 
contractul cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a 
persoanei cu handicap aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.33/17.03.2008. 
 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
       Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de 
funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

 
    Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 
      Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 35 de voturi 
pentru şi o abţinere respectiv d-na Lucaş Mariana. 
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      ◄ Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului cadru pentru 
acordarea/decontarea de servicii sociale pentru persoane cu handicap. 
 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
       Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 
 
    Se împart buletinele de vot pentru vot secret.  
 
      ◄ Se trece la punctul 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea principalilor indicatori 
tehnico economici pentru realizarea obiectivului „Modernizarea DJ252 B km. 12+200-
13+300, la Tamaşi, judeţul Bacău.” 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
       Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 21 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.94/2007 privind însuşirea suprafeţelor imobilelor (construcţii şi terenuri) 
cu destinaţia de districte. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
        Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 22 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi 
implicat Consiliul Judeţean Bacău în managementul şi implementarea proiectului 
„achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat şi a cheltuielilor judeţului legate de proiect.  

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
      Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate 
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      ◄ Se trece la punctul 23 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la 
valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale 
proiectului „Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului – un 
pas spre o administraţie europeană”. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 
 
      Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 24 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu 
Universitatea din Bacău în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct 
Bacău” 
 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
       Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 25 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean Bacău. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
       Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 26 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
Informare privind propunerea de vânzare formulată de dl. Bighescu Gheorghe având ca 
obiect terenul situat în Bacău str. Spiru Haret nr.2 Bacău. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Această informare nu este surprinzătoare. Problema 
este că s-ar putea să se repete, este propunerea de vânzare-cumpărare formulată de domnul 
Bighescu Gheorghe având ca obiect teren str. Spiru Haret nr 2, în interiorul curţii spitalului 
judeţean. Cunoaşteţi problematica, am mai dezbătut-o din nefericire de  vreo două trei ori în 
plenul şedinţei consiliului judeţean, problema este că s-ar putea să mai înregistrăm asemenea 
cereri şi trebuie să ne conturăm un soi de strategie în a oferi un răspuns unitar tuturor celor 
care mai au asemenea solicitări. Practic sunt proprietari de terenuri în interiorul actual al 
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curţii Spitalului Judeţean de Urgenţă, şi văd că această formulare este destul de bine scrisă 
semn că în spate este şi un avocat şi de aceea va trebui, nu la această şedinţă ci la şedinţele 
următoare să ne formulăm un punct de vedere cât se poate de clar. Dacă există sugestii sau 
propuneri acum, le ascult, dacă nu sunt acum, până la următoarea şedinţă ordinară a 
consiliului judeţean, am să vă propun ca aceste sugestii sau propuneri să le cuantificăm la 
secretarul judeţului la domnişoara Zară,  şi să vedem cum le armonizăm. Repet, trebuie cu 
toţii să avem  aici o poziţie clară, coerentă, luând în calcul că e posibil să mai fie asemenea 
solicitări. Constat că acum nu sunt propuneri, sau sugestii. Dacă nu vor veni la nivelul 
executivului la nivelul secretarului judeţului până la următoarea şedinţă, va trebui practic 
executivul împreună cu conducerea spitalului să construiască un răspuns coerent pe acest 
subiect.  
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Cu tot riscul, şi mi-l asum, înainte de a face un mic 
comentariu am să pun o întrebare; Toate aceste retrocedări, legale dealtfel, au fost efectuate 
în celelalte stagiaturi ale consiliului judeţean. Întrebarea: Nu care a fost logica, logica se 
ştie! Dar care a fost raţionamentul pentru care s-a votat aceste restituiri, ţinând cont de două 
probleme. Speţa de astăzi dacă vă uitaţi şi pe schiţă, şi la faţa terenului, acesta are sub el 
două instalaţii de înaltă tensiune între două puncte de transformare. Deci acolo nu se poate 
nimic construi. De ce nu s-a făcut acelaşi raţionament pentru care am fost acuzat, că m-am 
opus ca în incinta spitalului să dăm aceste proprietăţi, şi astăzi să vină oamenii să ne pună în 
situaţia de a negocia cu ei un anume preţ. Deci întrebarea: care a fost raţionamentul? Vă 
mulţumesc! Nu am propuneri la ora asta.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Aceşti oameni, au o calitate care îi diferenţiază 
fundamental de noi. Sunt foşti proprietari. Şi dacă mai reluăm această discuţie mi se pare un 
lucru de prisos. Şi raţionamentul, tocmai în asta a constat în aplicarea legii. Doamna 
Bighescu este în sală?  
      ♣ Dl Creţu Florin, reprezentantul d-nei Bighescu: Am fost obligat să aduc o serie de 
avize de la multe instituţii de stat şi regii. Îl contrazic pe domnul doctor Ichim, dar la dosar 
există un dosar de la electrica care infirmă ceea ce a spus dumnealui. Nu există nici o 
conductă şi nici o reţea de înaltă tensiune. A doua problemă. În numele unchiului meu, 
mulţumesc fostului Consiliu judeţean pentru gestul pe care l-a făcut. Unchiul meu s-a luptat 
mai bine de 15 ani să intre în posesia terenului, care a aparţinut părinţilor lui de fapt. Mătuşa 
mea chiar a murit de inimă, a fost cadru medical la spitalul judeţean, culmea la secţia  de 
cardiologie. Noi am avut posibilitatea să vindem acest teren anul trecut. Au existat vreo 
cinci oferte foarte bune, dar am refuzat dintr-un singur motiv. Unchiul meu dorea ca pe acel 
teren să se construiască o clinică medicală, şi ar fi fost normal pentru că ar fi funcţionat în 
curtea spitalului, judeţean  care să poarte numele mătuşii mele, care a fost asistentă 
medicală. Nici unul din cei care a venit cu ofertă financiară nu a fost de acord cu acest lucru. 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte; Nu am reţinut exact care a fost motivul? 
         ♣ Dl Creţu Florin, reprezentantul d-nei Bighescu: Mătuşa mea este decedată. Ea fost 
cadru medical la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău,  şi unchiul meu a dorit ca pe acel teren 
să se construiască o clinică medicală, pentru că terenul se află în curtea spitalului judeţean. 
Nici unul din cei care  au venit cu oferte financiare foarte bune, nu au fost de acord. Toţi au 
vrut să-şi facă buticuri, să desfăşoare activitate comercială. Ce ar fi fost, dacă s-ar fi numit 
clinica respectivă "Agapia"! aşa cum o chema pe mătuşa mea. Dar s-a refuzat Şi puteam să-l 



 20 

vând, pentru că aveam şi certificat de urbanism scos, eliberat de primăria municipiului 
Bacău,  aveam toate avizele, terenul este intabulat, am plătit impozitul şi am refuzat. Văd că 
este o problemă. Eu particip la toate şedinţele de consiliu judeţean, dar când vine cineva să 
revendice un drept care i se cuvine, este respins. Când vii să dai ceva în folosul spitalului 
judeţean în cazul nostru, iar sunt discuţii. Dumneavoastră decideţi acum ce este mai bine. 
Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Da. În fine nu vreau să mă pronunţ, vis-a-vis de 
motivul pentru care aţi refuzat vânzarea la un preţ bun, daţi-mi voie să mă îndoiesc. Dar nu 
asta este important dacă mă îndoiesc eu sau nu. Important este că trebuie să respectăm 
dreptul de proprietate. Eu nu ştiu, domnule doctor Ichim dacă eraţi în locul preşedintelui 
Consiliului judeţean  ce aţi fi făcut!? Dacă proprietarul şi-ar fi dorit locul acolo, unde l-aţi fi 
pus dumneavoastră în posesie? Nu îmi dau seama unde? Cum aţi fi împăcat şi capra şi 
varza? Dar sigur, aşa de pe margine este uşor să clamezi fel de fel de soluţii mai mult sau 
mai puţin aplicabile. Firesc este ca terenul să rămână la Spitalul Judeţean de Urgenţă, noi 
trebuie să găsim formula prin care proprietarul, în speţă urmaşul doamnei Bighescu sau 
domnul Bighescu, cel mai în vârstă să fie mulţumit de soluţia noastră. Îmi amintesc că 
domnul vicepreşedinte Nistor, la vremea respectivă, după ce s-a respins un proiect de 
hotărâre de acordare a unei suprafeţe persoanei de la liceul pedagogic  d-na Tomozei a spus 
să adunăm toate aceste speţe şi să propunem primăriei municipiului Bacău ( a fost o 
propunere făcută în plen) acordarea de teren la schimb sau în compensaţie în urma unor 
expertize a acestor proprietari. Poate fi o variantă, eu nu-i dau şanse mari de reuşită. 
Varianta exproprierii pentru lucrări de utilitate publică este o procedură cam greoaie şi 
destul de complexă. Nu văd ce obiectiv de infrastructură am putea noi dezvolta pe aceste 
suprafeţe de terenuri astfel încât să expropriem aceşti proprietari, ci pur şi simplu trebuie să 
le înţelegem nevoia pentru că şi-au recâştigat dreptul de proprietate, mai puţin doamna 
Tomozei, dar de a se şi bucura de această proprietate într-o formă sau alta. Nu văd să se 
bucure intrând realmente în posesia acelui teren şi să construiască ceva în curtea spitalului, 
cred că asta … eu nu mai precizez asta pentru că e de la sine înţeles. Cu toţii trebuie să avem 
grijă să protejăm arialul din zona spitalului judeţean. Asta nu mai încape discuţii. Trebuie să 
vedem care este formula acceptată şi de domnul Bighescu, în speţă aici, şi dacă vor fi mai 
mulţi ce vom face!?. Este, după cum vedeţi cererea este adresată Consiliului judeţean, în 
primul rând trebuia pusă  plenului Consiliului judeţean, dar problema pe care am ridicat-o 
încă din august, revine în actualitate şi trebuie să ne gândim nu numai să respingem proiecte 
de dragul de a le respinge sau repet, clamând fel de fel de cauze, fără acoperire. Bun. Nu 
aşteptam soluţii acum, este doar o informare, şi aşteptăm, (sigur şi noi executivul va trebui 
să ne gândim la ceva pentru ieşirea din impas) dar dacă există soluţii mai bune din partea 
consilierilor,…!? cu cea mai mare plăcere. Mai vrea cineva să intervină? 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Acum câteva luni, domnul Brăneanu a prezentat în 
consiliul judeţean o declaraţie, pe care noi am acceptat-o ca fiind reală, în legătură cu modul 
cum au fost repartizaţi consilierii judeţeni (era vorba de alegerea în comisii) şi îşi manifesta 
nemulţumirea în legătură cu această problemă. Am o întrebare retorică, nu vreau răspuns, 
neapărat. Modul cum s-a procedat la ora actuală în legătură cu repartizarea consilierilor 
judeţeni pe unităţi, cele care le-am aprobat azi, confirmă ceea ce spunea domnul Brăneanu 
atunci, dar infirmă o realitate. PNL-ul are 11 consilieri judeţeni, PD-L-ul are 9 şi în aceste 
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condiţii la fel pun problema, la fel cum o punea atunci domnul Brăneanu, dacă este moral şi 
corect, că nu s-a negociat cu noi în legătură cu modul cum ar trebui repartizaţi consilierii 
judeţeni în această situaţie. De altfel şi azi am fost puşi în această situaţie. Dacă ni se spunea 
de la început cam pe ce domenii mergem noi nu se mai întâmpla situaţie care a fost, pentru 
că s-ar putea să fie 2 sau 3 la acelaşi consiliu de administraţie, deşi opţiunile reale şi corecte 
ar fi fost dacă exista o asemenea orientare. Opinia mea este că rezultatele care vor fi date nu 
reflectă nici compoziţia judeţului, nici capacitatea celor care sunt repartizaţi din punct de 
vedere al conţinutului şi al meseriei pe care o au. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ce pot să vă spun? Va răspunde domnul 
vicepreşedinte Brăneanu. Eu pot să vă spun că şi dumneavoastră ca şi dânsul faceţi… cum a 
făcut dânsul atunci declaraţie politică asta aţi făcut dumneavoastră acum.  Aşa îmi amintesc 
eu că a început domnul vicepreşedinte Brăneanu la vremea respectivă că vrea să facă o 
declaraţie politică. În primul rând eu aş aştepta rezultatul votului nu m-aş antepronunţa, sunt 
destul de legitim să vorbesc pe acest subiect am vorbit şi în iunie 2008, am spus că această 
majoritate la care vă refereaţi dumneavoastră atunci, poate rămâne şi după decembrie, dar 
momentul decembrie va fi decisiv, este firesc că dacă la nivel naţional guvernează x şi y, în 
plan local să guverneze tot x şi y. Aşa am spus şi atunci, apun şi acum. Nu mă pierd în alte 
fel de fel de comentarii. 
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Propun pe domnul Nistor Neculai să facă parte din 
comisia de sănătate, iar domnul Huiban la comisia de cultură. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Totuşi  probabil că problema o mai ridicăm la diverse 
dar domnul Enăşoae a divagat, iar eu nu terminasem problema cu Bighescu. Am intrat în 
diverse şi nu mai contează. Bun asta era problema la diverse pe care o ridicam şi eu să fixăm 
consilierii noi intraţi în comisii de specialitate astfel încât să înceapă să lucreze, şi dacă sunt 
de formulat propuneri pentru completarea comisiei, vă rog să le faceţi şi să luăm act de ele. 
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Domnule preşedinte să aşteptăm rezultatul 
votului. Şi dumneavoastră aţi făcut atunci propuneri şi noi am făcut atunci propuneri. Eu 
sunt într-adevăr pentru discuţii şi negocieri în consiliu. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Propunerile pe comisii! Deci, domnul Bondor a spus 
domnul Nistor la comisia de sănătate, domnul Huiban la comisia de cultură,  mai sunt alte 
propuneri? 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Propun pe domnul Cautiş să fie în locul domnului 
Brăneanu la comisia de cultură şi pe dl Neagu în locul domnului Tătaru la comisia de buget. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Biri? Unde? Aşteptăm propuneri. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am crezut că o propuneţi dumneavoastră! O propunem 
în comisia noastră. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu? Vreţi să o propun eu pe doamna Biri? Nu avem 
comisie de manele. Doamna Biri m-a plesnit odată cu domnul Vali Vijelie şi dacă aveam 
comisie de manele o propuneam acolo. 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Mai sunt şi oameni cărora le plac manelele. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi-a venit şi mie rândul acum după doi ani ce să fac? 
Dacă domnul Enăşoae îmi cere mie să vă propun pe dumneavoastră am răspuns şi eu în 
glumă.  
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Până una alta mai sunt şi economist. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vali Vijelie este pe o nişă bine delimitată. Iar eu nu am 
pronunţat acel nume, dumneavoastră l-aţi pronunţat. Da, deci doamna Biri va fi la comisia 
de cultură. Bun. Comisia de cultură câţi membri are deja? Deci, pentru comisia de cultură 
sunt trei propuneri, nu? 
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Da, 3 De la PD-L domnul Huiban…  
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci la comisia de cultură componenţa actuală este 
următoarea: Dl Enăşoae, dl Cojocaru, dl Burghelea, d-na Marchiş şi dl Pricopie Gheorghe. 
Deci 5. Deci, să recapitulez propunerea ca să le supun la vot.  La comisia juridică doamna 
Biri, dl Huiban şi domnul Cautiş la comisia de cultură şi domnul Nistor la comisia de 
sănătate. 
 
      Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până va veni comisia de numărare a voturilor, am să fac 
apel la resursele dumneavoastră de răbdare şi de timp pentru această săptămână, pentru 
aprobarea unor indicatori la cel puţin trei proiecte foarte importante şi care la depunerea 
cărora se aplică regula primului venit, primului servit şi v-aş solicita, săptămâna aceasta e 
posibil sâmbătă dimineaţă cât se poate de repede astfel încât miercuri să fie depuse să 
analizăm proiectele: 
1 Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de specialitate, corp A, la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău finanţat, prin POR.  
2 Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de specialitate, la Spitalul Judeţean de 

Pediatrie, la fel finanţat, prin POR. 
3 Programarea strategică, modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii             

descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, practic un proiect care îşi 
propune  elaborarea unui document  programatic în sectorul sănătăţii. 

4. Proiect pilot de sprijinire a iniţiativei de reducere a duratei de livrare a serviciilor 
furnizate de administraţia publică locală din judeţul Bacău, aşa zisul „ghişeu unic”, la fel 
finanţat prin programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 
Pentru cele trei proiecte legate de sănătate, orice zi câştigată este bine venită pentru proiect, 
pentru că funcţionează regula primului venit primul servit, şi am fi primii care depunem la 
Piatra Neamţ, şi nu cred că având în vedere că întotdeauna ne-am strâns la asemenea 
chestiuni. Ştiind că sâmbătă este o zi mai încărcată pentru fiecare dintre dumneavoastră, 
totuşi am să vă solicit probabil în proporţie de 90%, ca sâmbătă să ne vedem la această 
şedinţă extraordinară. Nu cred că este vreo problemă, eu doar v-am informat că ştiu ce 
înseamnă pentru fiecare această şedinţă.  Apropo de acest lucru, vreau ca la anul să fiu în 
asentimentul tuturor consilierilor judeţeni, şi să  încercăm nu din dorinţa de a copia ci din 
pur şi simplu că este o acţiune pe care cred că o merită toată comunitatea  religioasă din 
judeţul Bacău şi cea ortodoxă şi cea catolică, să bisăm ceea ce face preşedintele consiliului 
judeţean Suceava, domnul Fluture sâmbătă, şi anume aducerea luminii de Paşte de la 
Ierusalim, şi să facem şi noi la anul atât pentru cei de rit ortodox cât şi pentru cei de rit 
catolic. Sigur, procedura presupune mai multe aprobări care trebuie demarate încă de luna 
viitoare, şi probabil că şi mijlocul de transport, avion, care să permită acest lucru, sper ca la 
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anul să facem aceste două lucruri, pentru marea majoritate a credincioşilor ortodocşi şi 
catolici, din judeţul Bacău. Dacă contractul cu Societatea BLUE-AIR, va intra în vigoare 
după data de 19, cred că putem dezvolta cu dânşii o discuţie de acest gen, fără să solicite 
financiar foarte mult Consiliul judeţean şi la anul să facem  acest lucru. Asta printre altele 
până la sosirea rezultatelor de la vot.  
      Din 37 de aleşi locali au participat 35. 

    Rezultatul votului este următorul: Pentru comisia de cenzori a Asociaţiei de 
dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, doamna Iulia David a întrunit 33 de 
voturi pentru, 

    Doamna Moscovici Iuliana, 32  voturi „pentru”. 
    Doamna Huiban Maria 32,  voturi „pentru”. 
    La desemnarea membrului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare, domnul Benea Dragoş a întrunit 30 de voturi „pentru”. 
Pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău ca membrii ATOP 

avem următorul rezultat: 
Domnul Dogaru Silvestru 10 voturi „pentru” 
Domnul Pricope Corneliu 9 voturi „pentru” 
Domnul Ochenatu Eugen 26  voturi „pentru” 
Domnul Şapcă Nicu 26  voturi „pentru” 
Domnul Ciocan Nicolai 26  voturi „pentru” 
Doamna Marchiş Ana 29  voturi „pentru” 
Doamna Coşa Maricica 26  voturi „pentru” 
Domnul Burcă Eugen 26  voturi „pentru”. 
Pentru Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" 
Domnul Nistor Neculai 26  voturi „pentru” 
Domnul Dogaru Silvestru 9 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion 

Borcea" Bacău 
Domnul Neagu George  25  voturi „pentru” 
Doamna Marcu Viorica 10 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Mihail Jora Bacău 
Domnul Pricopie Gheorghe 24 voturi „pentru” 
Domnul Enăşoae Petru 10 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Ansamblului Folcloric Busuiocul Bacău; 
Domnul Belceanu Gheorghe 24 de voturi „pentru” 
Domnul Burghelea Iulian 10 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Bibliotecii C. Sturdza Bacău 
Domnul Cautiş Vasile 25 de voturi „pentru” 
Domnul Pricope Corneliu 11 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Centrului judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău 
Domnul Mihăilă Petrică 25  voturi „pentru” 
Doamna Biri Daniela 10 voturi „pentru” 
Pentru Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi meserii Bacău 



 24 

Domnul Pristavu Marcel 25 voturi „pentru” 
Domnul Cojocaru Ovidiu 10 voturi „pentru” 

  Pentru Consiliul de Administraţie al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
"GEORGE ENESCU "Bacău 

Domnişoara Stan Nadia 25 voturi „pentru” 
Domnul Pricopie Corneliu 10 voturi „pentru” 

  Pentru reprezentant al Consiliului judeţean Bacău în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor la S.C. "PARC INDUSTRIAL HIT" SRL 

Domnul Şapcă Nicu 25  voturi „pentru” 
Domnul Burghelea Iulian 10 voturi „pentru” 
Pentru reprezentant al asiguraţilor judeţului Bacău în Adunarea reprezentanţilor din 

cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
Domnul Bontaş Dumitru 25  voturi „pentru” 
Domnul Ichim Mihai 10 voturi „pentru” 
Pentru reprezentant al Consiliului judeţean Bacău în Consiliul de Administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate Bacău 
Doamna Chelaru Oana 26 voturi „pentru” 
Doamna Lucaş Mariana 9 voturi „pentru” 
Pentru reprezentant  ai Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul Consultativ al 
Spitalului Judeţean de Pediatrie Bacău 
Domnul Andronache Petru 25  voturi „pentru” 
Domnul Danciu Marius 10 voturi „pentru” 
Pentru reprezentanţi  ai Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul Consultativ al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 
Domnul Huiban Nicolai 26  voturi „pentru” 
Doamna Hăineală Olga 29  voturi „pentru” 
Domnul Enăşoae Petru 10 voturi „pentru” 
Pentru reprezentant  al Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul Etic al Spitalului 
Judeţean de Pediatrie Bacău 
Domnul Asandei Cornel 24  voturi „pentru” 
Doamna Biri Daniela 10 voturi „pentru” 

  Pentru reprezentant  al Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul Etic al Spitalului 
judeţean de Urgenţă Bacău 

Domnişoara Stan Nadia 25  voturi „pentru” 
Domnul Cojocaru Ovidiu 10 voturi „pentru” 

  Pentru reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul de Administraţie al 
S.C. APA SERV-SA Bacău. 

Domnul Olaru Neculai 26  voturi „pentru” 
Domnul Drăguşanu Vasile 26  voturi „pentru” 
Domnul Humulescu Vasile 27  voturi „pentru” 
Domnul Cosmin Necula 25  voturi „pentru” 
Doamna Gireadă Cornelia 28  voturi „pentru” 
Doamna Marcu Viorica 11 voturi „pentru” 
Domnul Năstasă Claudiu 10 voturi „pentru” 
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  Pentru reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Colegiul Director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

Domnul Bondor Silviu 30 voturi „pentru” 
 
Nemaifiind alte intervenţii domnul preşedinte Dragoş Benea declară închisă lucrările  

şedinţei  din data de 14 aprilie 2009  drept  pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
PREŞEDINTE,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

 
Dragoş BENEA                                                             Elena Cătălina ZARĂ 

                                                         
 
 
C.N../C.D./1 ex 
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